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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 22/01-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 207/2020    

ΘΕΜΑ: Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων (Επιχορήγηση Αθλητικών 

σωματείων) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου.   

       Στους Μολάους, σήμερα την  01-09-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 9802/27-08-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

      Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε(5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 11ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 

    Σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 η περίπτωση ε   της παρ. 1 του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που 

εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί 

η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την 

απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη 

δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 

επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».2. Όπου στις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 

202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και 

παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας  

νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

    Σύμφωνα με  το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/31.08.2019 το τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης ε   της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως 

ακολούθως: «Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, 

προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των 

πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.» 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της :  

      Την από 26-08-2020 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & Λογιστηρίου   του 

Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:    

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα  : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  2020» 

   Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.3463/06, ορίζεται ότι «Πόροι των δημοτικών νομικών 

προσώπων είναι ιδίως: 

α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας, 

β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, 

γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα 

ιδρύματα, 
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δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα».  

      Από 31.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4625/19), η αρμοδιότητα ασκείται 

από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου. (περίπτ.ε παρ.1 

άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του 

Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) 

     Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που 

εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί 

η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την 

απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για 

την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 

κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.» 

i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, 

καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου, 

ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, 

iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως 

σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, 

θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και 

παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την 

επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, 

για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, 

iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την 

πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 

v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών 

επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. 

Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των 

επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
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εσόδων του δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 16 του ν. 4305/2014: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που 

επιχορηγούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) 

ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια 

απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που 

αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του 

λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της 

συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή 

χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία 

πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος 

Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση της 

ανωτέρω διάταξης εκδοθείσας  Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 

(ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’): «Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης προς τους ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές 

σημείο την εξής σημείωση: 

«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι 

φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος 

Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014» 

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 

υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της 

γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής 

κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της 

επιχορήγησης. 

Μετά από αιτήσεις των  παρακάτω Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας  και 

ζητούν χρηματοδότηση προτείνονται τα παρακάτω : 

 ΣΥΛΛΟΓΟΙ        ΠΟΣΟ 

1. Α.Π.Ο.Ε.Λ ΜΟΛΑΟΙ 2.950 

2. Α.Ο  ΣΥΚΕΑΣ  ¨Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ¨ ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.000 
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3. Α.Ε  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
1.500 

4. Α.Ο ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑ 1.500 

5. ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 2.500 

6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 1.500 

7. Α.Ε.Δ ΑΣΩΠΟΥ ΑΣΩΠΟΣ 1.500 

8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Ο 

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ» 

ΝΕΑΠΟΛΗ 
2.500 

9. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗ 
1.000 

10. Α.Π.Ο  ΒΕΛΛΙΩΝ  ΒΕΛΛΙΕΣ 1.500 

11. Α.Ο   ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝ/ΣΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 2.000 

12. Ο.Φ. ΜΟΛΑΩΝ «Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ» ΜΟΛΑΟΙ 2.000 

13. Ν.Ο. ΒΟΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 2.000 

14. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ» 

ΕΛΑΙΑ 

 1.000 

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ 

ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

ΝΕΑΠΟΛΗ 
1.500 

16. ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ  

ΜΟΛΑΟΙ  
1.500 

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝ/ΣΙΑΣ           

«Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ» 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
1.500 

18. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ  «Ο 

ΔΩΡΙΕΥΣ» 

ΜΟΛΑΟΙ 

1.500 

19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ 

ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

«ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ» 

ΑΣΩΠΟΣ 

1.500 

   32.950 € 

 

     Καλείται η Ο.Ε  για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον   Κ.Α. 00-6735.002   με 

τίτλο «Επιχορηγήσεις  σε αθλητικούς  Συλλόγους  και Σωματεία»  πίστωσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 ποσού 32.950,00€, για την επιχορήγηση 

αθλητικών σωματείων .   

    Έτσι  τα μέλη της ΟΕ προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην επιχορήγηση  των 
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αθλητικών σωματείων και έχοντας υπόψη: 

-το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

-το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/31.08.2019 

-την από 26-08-2020 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού και λογιστηρίου   του 

Δήμου   

-τις σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 

 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

     Την εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων του 

Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού και 

λογιστηρίου  του Δήμου μας  και συγκεκριμένα ως εξής : 

 ΣΥΛΛΟΓΟΙ        ΠΟΣΟ 

1. Α.Π.Ο.Ε.Λ ΜΟΛΑΟΙ 2.950 

2. Α.Ο  ΣΥΚΕΑΣ  ¨Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ¨ ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.000 

3. Α.Ε  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
1.500 

4. Α.Ο ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑ 1.500 

5. ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 2.500 

6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 1.500 

7. Α.Ε.Δ ΑΣΩΠΟΥ ΑΣΩΠΟΣ 1.500 

8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Ο 

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ» 

ΝΕΑΠΟΛΗ 
2.500 

9. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗ 
1.000 

10. Α.Π.Ο  ΒΕΛΛΙΩΝ  ΒΕΛΛΙΕΣ 1.500 

11. Α.Ο   ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝ/ΣΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 2.000 

12. Ο.Φ. ΜΟΛΑΩΝ «Ο ΜΟΛΑΪΚΟΣ» ΜΟΛΑΟΙ 2.000 

13. Ν.Ο. ΒΟΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 2.000 

14. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΛΑΙΑΣ «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ» 

ΕΛΑΙΑ 

 1.000 

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ 

ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

ΝΕΑΠΟΛΗ 
1.500 

16. ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ  

ΜΟΛΑΟΙ  
1.500 

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝ/ΣΙΑΣ           ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 1.500 
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«Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ» 

18. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ  «Ο 

ΔΩΡΙΕΥΣ» 

ΜΟΛΑΟΙ 

1.500 

19. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ 

ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 

«ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ» 

ΑΣΩΠΟΣ 

1.500 

   32.950 € 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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